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Suszarnio - parownica

Cena:42000,00 pln

B?bnowa Suszarnio-parownica do termicznej obróbki ró?nego rodzaju li?ci tytoniu. Profesjonalne
urz?dzenie pe?ni?ce funkcj? suszarni oraz parownicy. Suszarni? zaprojektowano z my?l? o prostej
obs?udze i du?ej wydajno?ci. Maszyna rozja?nia tyto? i zwi?ksza jego obj?to??. Do procesu suszenia
wykorzystywane jest gor?ce powietrze, wprowadzane z nagrzewnicy olejowej znajduj?cej si? na
zewn?trz suszarni - b?bna - zabezpiecza to wsad (zio?a, li?cie tytoniu itp.) przed samozapaleniem). W
b?bnie umieszczono dodatkowe okienka w celu regulacji odprowadzania nadmiaru ciep?a. Mieszalniki
zapewniaj? wzbicie (spulchnienie wsadu) oraz dodatkowo pe?ni? funkcj? usztywniaj?c? konstrukcj?
b?bna, zwi?kszaj?c jego ?ywotno??. Suszarnio - parownic? zaprojektowano, aby osi?ga?a warto?? 6
atmosfer w jak najkrótszym czasie - 10 minut na jedno parowanie, to a? o 30 minut lepszy wynik w
porównaniu z poprzedni? wersj? urz?dzenia. Parownica jest podgrzewana za pomoc? palnika z
mo?liwo?ci? regulacji mocy podgrzewania silnika. Pojemno?? zbiornika parownicy po maksymalnym
nape?nieniu wynosi oko?o 50 litrów, co wystarcza na 5-6 parowa?. Para w b?bnie rozprowadzana jest
poprzez podwójne nierdzewne rury z otworami o zharmonizowanym rozstawie, dzi?ki czemu
wytworzona para dociera we wszystkie miejsce usuwaj?c bakterie oraz inne niepo??dane substancje.
Temperatura pary dostarczana do b?bna wynosi od 70 do 90 stopni. Maszyn? wyposa?ono w cztery
stalowe ko?a na gumowych oponach, u?atwiaj?cych transport. Dodatkowo suszarnio-parownice
wyposa?ono w dmuchaw? , która sch?adza wsad po procesie parowania oraz suszenia. Wydajno??
wentylatora pozwala na szybkie och?odzenie wn?trza b?bna. Swobodne i dok?adne mieszanie si?
suszonego materia?u zapewnia b?ben obracany za pomoc? silnika elektrycznego o mocy 1,1 kw – 400v
z zastosowan? przek?adni? 1:50 - 14/obrotów na minut?, z mo?liwo?ci? obracania si? w obu kierunkach.
Dane techniczne: B?ben: o przekroju sze?ciok?ta o kraw?dzi 1 metr, d?ugo?? -2 metrów Moc: 50 KW –
nagrzewnica 6 Bar – parownica 1,1 KW – dmuchawa (wentylator) Wsad b?bna: ok 200 kg Silnik: 1,1
kw/400v Obroty silnika: 1400/min Przek?adnia: 1:50 Obroty suszarni: 14/min Na ?yczenie
wykonujemy suszarnie o ??danych gabarytach i mocy. cena: 42 000,00 pln
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